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JAARTHEMA 2020 : DE NATUUR 
TIPS VOOR ACTIVITEITEN
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WANDELINGEN & NATUURLIJK ERFGOED
Het burlen van de herten
Van half september tot half oktober weerklinkt in de bossen van 
de Ardennen het bijzondere geluid van het burlen van herten. Er 
worden talrijke wandelingen georganiseerd met begeleiding van 
boswachters of bosliefhebbers, om te gaan luisteren naar het 
burlen van de bronstige herten.

www.luxembourg-belge.be

De Toeristische Tramway van de Aisne (Erezée)
Een nostalgisch gevoel bekruipt de passagier die aan boord gaat voor een reis in een ander tijdperk. 
Op weg voor een traject door inspirerende en fascinerende landschappen. De "Tramway Touristique 
de l’Aisne" benut een stuk van de authentieke Ardense buurttramlijn en voert je door stukjes ongerepte 
natuur met de typische Ardense fauna en flora.

www.tta.be

Het blotevoetenpad (Montleban/Gouvy)
Een originele, verrassende én gezonde activiteit: ruim 3 kilometer wandelen op blote voeten, in de 
schitterende omgeving van een hoeve in volle activiteit... Beleef deze unieke ervaring vol onbekende 
en vergeten gewaarwordingen! Hout (stammen, rondhout, houtkrullen, zaagsel, schors, ...), steen (keien, 
grind, schiefer, rotsen, zand, ...), aarde, organisch materiaal (slijk, humus, bladeren, dennenappelen, gras, 
mos, hooi,...) en water zijn de elementen die deze wandeling opvrolijken. Het parcours is voor iedereen 
toegankelijk.

www.sentierpiedsnus.be

Het provinciaal domein van Mirwart (Saint-Hubert)
Zoekt u kalmte, rust, ontspanning, weg van het drukke dagelijkse 
leven? Bezoek dan eens het domein van Mirwart, gelegen in een 
authentieke natuur waar je heerlijk kunt wandelen. Het 1.350 ha 
grote domein verbergt talrijke kleine schatten: de bossen zijn 
prachtig met een mengeling van loof- (beuk en eik) en naaldbomen 
(douglas, gewone spar en lork), en water neemt er ook een 
belangrijke plaats in, met het charmante riviertje de Lhomme, 
diverse vennetjes, en een kwekerij van kwaliteitsvolle fario forellen. 
Dankzij 4 mooie wandelingen kunt u hier de authentieke natuur 
ontdekken, en de sporen van het rijke verleden, zoals een ijskelder, 
oude bruggen, of een hoogoven uit de 16e eeuw.

www.province.luxembourg.be
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Het Geopark Famenne-Ardenne
Het Famenne-Ardenne UNESCO Global Geopark, met een oppervlakte van 911 km2 voor 67.228 inwoners, 
verenigt de gemeentes van Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin 
en Wellin. Het Geopark is voor het grootste deel in de "Calestienne" - een smalle kalksteenstrook die als 
ware de leidraad van ons Geopark vormt - met een grondgebied dat zich uitstrekt over drie verschillende 
stroomgebieden; dat van de Lesse, de Lomme en de Ourthe. Het gebied kan bogen op een uitzonderlijk 
geologisch erfgoed, er zijn hier meer karstverschijnselen te bewonderen, dan waar dan ook in België, en zelfs 
in Europa! Grotten en rotswanden, unieke ondergrondse rivieren, sites van groot wetenschappelijk belang, 
rotsen en gesteenten die getuigen van karakteristieke paleoklimaten en paleo-omgevingen, landschappen, 
een grote biodiversiteit, bebouwd erfgoed,… allen hebben hun ontstaan te danken aan onze unieke 
omgeving en bodemsamenstelling.

www.geoparkfamenneardenne.be

Het arboretum Lenoir (Rendeux)
Dit arboretum is gelegen in de gemeente Rendeux, aan de oevers 
van de Ourthe, en telt de grootste diversiteit en zeldzaamheid 
aan soorten in Wallonië. Robert Lenoir richtte het arboretum op 
in 1937. Hij was een bosbeheerder en gepassioneerd door de 
dendrologie (onderdeel van de plantkunde dat zich richt op de 
studie van bomen). Sinds 1991 behoort het arboretum toe aan 
het Waalse Gewest. De site van meer dan 22 hectare bevat vier 
specifieke delen: "les îlots de l’Ourthe", "le vallon d’Arlogne", "le 
coteau du Wanny" en de plaats genaamd "Dessous le Gros Chêne". 
Het arboretum van Rendeux staat ingeschreven als openbaar 
Erfgoed van Wallonië, en bevat grandioze bomen, afkomstig uit 
de hele wereld. Het arboretum is mooi in elk seizoen, maar de 
lente en de herfst zijn de twee hoogtepunten van het jaar.

http://environnement.wallonie.be/arboretum-rendeux

De boerderij "A Yaaz" (Heinstert/Attert)
"La Ferme d’A Yaaz" is een toeristische landbouwboerderij met educatieve doeleinden voor het hele 
gezin. Je kunt er logeren in originele en comfortabele overnachtingsplaatsen zoals de familypod, de 
woonwagen Camille, in een echte tipi of in je eigen tent op onze camping bij de boerderij. Talrijke 
activiteiten en vrije toegang tot de dieren op de boerderij. Verschillende ruitertochten en uitstapjes met 
paardenspan zijn eveneens mogelijk

www.lafermedayaaz.be
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GASTRONOMIE EN STREEKPRODUCTEN
Ontbijtwandeling (Grande Enneille/Durbuy)
"Les Saveurs d’Enneille" is een B&B met 5 gastenkamers die je onderdompelen in de familiesfeer 
van 5 generaties. Het gehucht Enneille ligt op 8 km van Durbuy. Elke eerste zondag van de 
maand, organisatie van ontbijtwandelingen in de Ardennen. De deelnemers maken zelf hun 
ontbijtmand klaar met verse streekproducten.

www.auxsaveursdenneille.be

In het hart van de leisteen en de gulzige mijn (Bertrix)
Daal 25 m. af onder de grond en ontdek hoe het was 
om vroeger een Ardense mijnwerker te zijn! Loop in de 
voetsporen van de Ardense mijnwerkers die talrijke risico’s 
namen om de prachtige leisteen naar boven te halen. 
Langs een parcours van 1.15u leer je alles over de leisteen, 
de ontginningstechnieken en de werkomstandigheden 
van toen. Een boeiende reis door de diepe leisteenmijnen 
van Bertrix. Ontdek elke zondag "la Mine Gourmande"… 
combineer een rondleiding in de mijn met een 
streekmaaltijd die in etappes geserveerd wordt... een soort 
van "ondergrondse" culinaire wandeling tijdens dewelke de 
deelnemers kunnen proeven van verschillende gerechten, 
geïnspireerd op het eten van de scailtons (mijnwerkers)…

www.aucoeurdelardoise.be

De fonduekar (Porcheresse/Daverdisse)
Geniet van de mooie landschappen aan boord van de fondue-huifkar! De kar wordt getrokken 
door Ardense trekpaarden en is uitgerust met tafels waarop een heerlijke Ardense fondue 
wordt geserveerd.  Gezellig samenzijn, lekker eten en gezonde buitenlucht met het geklapper 
van paardenhoeven op de achtergrond.  Met vrienden, familie of collega’s ... voor een speciale 
gelegenheid, verjaardag, zakendiner…  Vertrek op avontuur door de Ardennen!.

https://chariotafondue.wixsite.com/laetitia
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SPEL EN ONTSPANNING
"Les Captifs de Scion" (Bertrix)
Een origineel escape game in de oude leisteenmijn. De ideale combinatie van speleologie en  
schattenjacht. Onder de begeleiding van een instructeur begint de activiteit in het pikdonker. 
Zult u moedig genoeg zijn om vooruit te gaan en uw stormlampen te vinden en aan te steken?

http://capnature.be

Het Labyrint (Barvaux/Durbuy)
Van juli tot oktober beleef je een magisch avontuur! Het Labyrint van Durbuy is een unieke attractie 
in België! Elke zomer beleven groot en klein magische avonturen in dit gigantische maïsveld. Een 
doolhof waar je nooit meer uit zou willen! Reuzegroot doolhof in een maïsveld van meer dan 11 ha. 
Fantastische attractie voor het hele gezin in een overweldigende natuurlijke omgeving.

www.lelabyrinthe.be

Het bospark Chlorophylle (Dochamps/Manhay)
Het bospark Chlorophylle ligt in één 
van de mooiste bosmassieven van de 
Ardennen, op enkele minuten van de 
Baraque Fraiture en van de vallei van 
de Ourthe. Een spectaculair parcours 
van twee kilometer door het park laat 
je de 1001 geheimen van het woud 
ontdekken.  In het domein van 9 ha. 
bevindt zich een immense speeltuin, 
een loopbrug op meer dan 15 m hoogte 
door de toppen van de bomen, een 
adventure parcours, reuzeninsecten 
en meer dan 30 spelletjes om de 
natuur te ontdekken. Touwenparcours, 
boomhutten, scheve toren van 10m 
met 2 glijbanen van 26 m!

www.parcchlorophylle.com



6 Jaarthema 2020 in Belgisch Luxemburg

OVERNACHTEN
De woonwagen Annabelle (Soy/Erezée)
 Annabelle is een gerestaureerde woonwagen van de jaren 
’40 die in gebruik was van een familie foorkramers. Nu is het 
een volledig ingericht mini-huisje met alle comfort voor een  
romantische nacht

https://auborddelasource.be

"Mon lit dans l’arbre" (Martilly/Herbeumont)
"Mon lit dans l’arbre" biedt 5 ongewone boomhutten 
middenin de bossen. Ze zijn voorzien van al het nodige 
comfort. Een ware terugkeer naar de kinderjaren.

https://monlitdanslarbre.be

De verblijven "Clé Verte"
In Belgisch Luxemburg zijn er 19 verblijven die het ecolabel "Clé Verte" hebben. Deze verblijven 
eerbiedigen het milieu door middel van verschillende acties. Zo zijn er bv. verblijven volledig in 
hout of verblijven die 100% natuurlijke schoonmaakproducten gebruiken. Enkele voorbeelden: 
het Panda-huisje "La Sylve" in Laneuville-au-Bois, de jeugdherbergen van Bouillon en Champlon.

www.luxembourg-belge.be

Kamperen langs het water
Belgisch Luxemburg telt niet minder 
dan 66 campings die langs een rivier 
liggen..

www.luxembourg-belge.be
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SPORT & AVONTUUR
Ardenne Nordic Park (Sainte-Ode)
De gemeente Sainte-Ode strekt zich uit over 24 dorpen en gehuchten, middenin de natuur. Hier 
bevindt zich eveneens het eerste Nordic Walking park van Belgisch Luxemburg. Zes routes van 2 
tot 18 km werden speciaal ontworpen voor nordic walkers. Deze routes starten vanuit verschillende 
plaatsen van de gemeente, zodat je gevarieerde landschappen kunt bewonderen. Een Nordic 
Circuit Training met een afstand van 3,4 km wordt ook aangeboden; toegankelijk en gemakkelijk 
voor beginners, het is bijvoorbeeld ideaal als u zich wilt concentreren op uw techniek.

www.ardenne-nordic-park.be

Pack & Raft (Nadrin)
PackRaft is een mengeling van wandelen en rafting. De 
opblaasbare raft is gemakkelijk te dragen in een kleine 
rugzak. Uitgerust met uw PackRaft en uw stapschoenen 
volgt u uw gids en begeleider Luc. Een authentieke ervaring 
met talrijke ontdekkingen langs de meanders van de twee 
Ourthes in het natuurpark.

www.packandraft.be

De avonturenparken
In het hart van de natuur nodigen 
de avonturenparken je uit om de 
kabelbanen, boomklimparcours 
en andere kajakafdalingen 
uit te dagen voor momenten 
vol adrenaline. Enkele toffe 
adressen  : Adventure Valley 
Durbuy, Ardenne Adventure 
La Roche-en-Ardenne en Cap 
Nature  Bertrix.

www.luxembourg-belge.be
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Vissen met float-tube of kajak (Nisramont/La Roche-en-Ardenne)
Visinitiaties op het meer van Nisramont, met een float tube of kajak.

www.riveo.be

Suppen op het meer van Nisramont  
(Nisramont/La Roche-en-Ardenne)
Stand Up Paddle is een heerlijke activiteit op het 
water. Sup op het stuwmeer van Nisramont tot aan 
de samenkomst van de 2 Ourthes. Bij voldoende 
water in de rivier is suppen op de Ourthe ook 
mogelijk! Natuur, water, inspanning en ontspanning. 
Dat is suppen in de Ardennen!

www.sup-ardennen.be

Rondtochten met segway en 
elektrische trottinettes
Ontdek de Ardense landschappen op 
een originele manier met segway of 
elektrische trottinette

www.luxembourg-belge.be
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De Transardennaise,  
de Transgaumaise, de Transfamenne 
en de Trans-semoisienne
 Ontdek de langeafstandswandelingen zoals 
de  Transardennaise, een circuit van 160 
km, van La Roche-en-Ardenne tot Bouillon 
via de valleien van de Ourthe, de Laval, 
de Masblette, de Lesse en de Semois. De 
Transfamenne is een luswandeling van 57 
km via  Nassogne, Hotton en La Roche. De 
Transgaumaise is een grensoverschrijdend 
circuit van 140 km, via Torgny, Montmédy, 
Marville, Orval, Virton, Florenville en de 
vallei van de Semois. La Trans-semoisienne 
verbindt  Arlon met Monthermé over 184 km.

Quadbike (Jupille/Rendeux)
 Beleef een fantastische ervaring ! Eenvoudig 
aan te leren, comfortabel, ecologisch, veilig 
en toegankelijk voor iedereen, zo garanderen 
deze all-terrain fietsen op vier wielen u 100% 
fun! Tijdens de afdaling, via de mooiste  
bos- veldwegen van de streek, kan je 
genieten van prachtige uitzichten. Parcours 
toegankelijk voor iedereen.

www.wildtrails.be

Speleologie parcours in de grotten van Han
Ontdek de magie van de ondergrondse wereld van de grotten van Han. Een parcours van  
600 meter nodigt je uit voor avontuur. Mis vooral de Spéléo Quest niet op zoek naar de 
verborgen schat.

www.grotte-de-han.be
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Nationaal zweefvliegcentrum (Saint-Hubert)
Het zweefvliegcentrum organiseert verschillende initiaties. Een mooie gelegenheid om de 
Ardense landschappen en bossen vanuit de lucht te bewonderen.

www.cnvv.be

Ski joëring (Saint-Hubert)
Uniek in België ! 

Getrokken door een Ardens trekpaard 
ontdek je de besneeuwde landschappen van  
de Ardennen.

www.luxembourg-belge.be

Wandeling "La balade des échelles" 
(Rochehaut/Bouillon)
Bewegwijzerde wandeling vanuit Rochehaut, 
een charmant dorpje met prachtig panorama 
op de Semois-vallei. De afdaling naar de rivier 
gebeurt via ijzeren ladders; er is geen speciale 
fysieke conditie vereist en het circuit is veilig. 
Je geniet van een wandeling in de natuur en 
keert terug naar het dorp, op eigen tempo..

www.bouillon-tourisme.be
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ONMISBARE EVENEMENTEN IN DE NATUUR
Roc d’Ardenne (Houffalize) : 1 > 3/5
Na zes succesvolle 
edities is Roc d´Ardenne 
2020 opnieuw één 
van de grootste 
evenementen in Europa 
voor de mountain-
b i k e l i e f h e b b e r s . 
Meerdere circuits tonen 
je de mooie streek van 
Houffalize. Samen met  Roc d’Ardenne vinden 
ook de "Happy Bike Days" plaats. De belangrijkste 
merkengeven u de gelegenheid verschillende 
fietsen te testen.

MESA : 23 > 26/6
De herdenkingsmars, 
gecreëerd in 1967 door 
de "Ardense Jagers", was 
oorspronkelijk een mili-
taire oefenmars. Nadien 
mochten ook gewone 
burgers hieraan deelne-
men. Deze wandelvier-
daagse vindt jaarlijks eind 
juni plaats. Elke dag is er de keuze uit twee wandel-
tochten: de MESA (32 km) en de mini-MESA (16 km). 
Verschillende formules zijn mogelijk gaande van 
volledige autonomie (individueel wandelen) tot All-
in (logies, maaltijd, transport en wandelen).

De Vélomédiane Claudy Criquielion: 29/8
Ondanks het relatief moeilijke parcours (170 km met 
een hoogteverschil van 3.300 m), laat deze koers 
die jaarlijks eind augustus plaatsvindt, het hart van 
menig fietsliefhebber sneller slaan. Het bewijst dat 
de organisatie piekfijn is en het parcours door de 
schilderachtige streek van Ourthe en de Aisne in de 
smaak valt. Minder zwaar zijn de Petite Crique (90 
km) en de familietocht (20 km).

De landbouwbeurs van Libramont : 24 > 27/7
De land- en bosbouw-
beurs is de afspraak 
van de zomer in 
Belgisch Luxemburg. 
200.000 bezoekers, 800 
exposanten en 5.000 
merken. Ontdek hier 
alles wat de wereld van 
de landbouw te bieden 
heeft.

"Les Hubertoises" (Saint-Hubert) : 4 > 6/9
Al meer dan een halve eeuw viert de stad Saint-
Hubert de jacht en de natuur tijdens het eerste 
weekend van september. De Europese hoofdstad 
van de jacht en de natuur wordt omgetoverd in een 
middeleeuwse sfeer. Talrijke activiteiten, hoogmis 
gevolgd door de uitdeling van broodjes en de 
zegening van de dieren, concert van jachthoorns, 
ambachtelijke markt, historische processie, ...

Weekend van de landschappen (september)
 Een gratis evenement 
voor families in het 
prachtige domein van 
Mirwart. Een twintigtal 
activiteiten voor 
groot en klein zoals 
begeleide wandelingen, 
touwenparcours in de 
bomen, initiaties tot 
vissen, ezelrondtochten, springkastelen,…

Alle evenementen en activiteiten op 
 www.luxembourg-belge.be.
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